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Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy diplomové práce,
která je zpracována jako teoreticko-metodologická studie s
empirickým šetřením. Shrnula obsah teoretické části práce a uvedla
postup řešení praktické části práce.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že studentka nevyužila osobních konzultací s vedoucí
práce. V teoretické části práce chybí rešerše dosavadních výzkumů
na toto téma, zdroje nejsou aktuální, nejsou důsledně odkazovány v
textu. V práci není uvedena tabulka nebo graf s porovnáním výsledků
testů na přetrvávající primární reflexy, testů motoriky a zrakového
vnímaní u každého respondenta z A, B a C skupiny. Vzhledem k
tomu, že je počet respondentů (17) poměrně malý bylo by vhodnější
zvolit kvalitativní metodu výzkumu.
Studentka reagovala na dotazy zahrnuté v posudcích. Vyjádřila se k
velkému počtu výzkumných otázek. Specifikovala instrukce pro
testování. Pokusila se uvést dosavadní výzkumy na podobná témata v
ČR a v zahraničí. Vysvětlila výsledky znázorněné v grafech. Diskuze
byla zaměřena na přetrvávající primární reflexi u žáků prvního
ročníku v práci pedagoga.
Studentka reagovala na předložené dotazy, diplomovou práci
obhájila.
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